
                                                                                                                                                       

KOLONIA SPORTOWO-REKREACYJNA  

W KOBYLEJ GÓRZE 

 

W imieniu organizatorów zapraszamy na udział Państwa uczniów w kolonii 

sportowo-rekreacyjnej przeznaczonej dla szkół podstawowych.  Kolonia odbędzie 

się w gościnnych progach Kobylej Góry w województwie wielkopolskim.  

Termin: 9 – 14 lipiec 2018 rok (rocznik 2009-2005 w przypadku zainteresowania roczników  

2004/2010 prosimy o kontakt telefoniczny). 

Miejsce: Noclegi w hotelu Wagabunda ul. Tetmajera 1, 63-507 Kobyla Góra (pokoje 2-4 

osobowe, wyżywienie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja, hotel na wyłączność kolonii, 

w promieniu 300 m od hotelu znajdują się boisko wielofunkcyjne, boisko orlik, hala sportowa, 

park rowerowy, plażowanie nad zalewem, boiska plażowe, piękne tereny leśne) 

Oferujemy: opieka wykwalifikowanej kadry (instruktorów sportowych, ratowników), 

konkursy sportowe, gry terenowe, wieczorami zabawy integracyjne przy muzyce wraz z 

licznymi konkursami, nagrody niespodzianki, spływ kajakowy po zalewie „BLEWĄZKA”- 

pod opieką ratowników i kadry kolonijnej, kule wodne, ognisko integracyjne itp. W razie 

niepogody w pobliskiej miejscowości OSTRZESZÓW dodatkowo możemy skorzystać z 

pływalni krytej oraz wyjazdu do kina.  

Cel Kolonii: Organizowana przez nasze Stowarzyszenie kolonia ma nie tylko stworzyć 

możliwość skorzystania z aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji. 

Również chcemy zachęcić szkoły podstawowe do integracji międzyszkolnej uczniów w 

promieniu 50 km od Kobylej Góry.  Zachęcamy również do uczestnictwa w kolonii Państwa 

nauczycieli, którzy będą sprawować piecze nad uczniami podczas realizacji programu 

kolonijnego. Opiekunowie nie realizują zajęć, tylko zarządzają swoją grupą oraz integrują się 

ze swoimi uczniami. Każdy z opiekunów otrzyma godne wynagrodzenie.  

Koszt kolonii: 750 zł na osobę, dowóz dziecka do hotelu w Kobylej Górze we własnym 

zakresie uczestnika lub szkoły w przypadku utworzenia grupy z danej placówki (minimum 12 

osób maksymalnie 15 osób), zapisy do 7 czerwca 2018 roku zaliczka w wysokości 200 zł.  

Realizacja zapisów: Prosimy o kontakt telefoniczny z A. Chowańskim 723 058 972, który 

przekaże  niezbędne informacje, możliwość przekazania ewentualnych ulotek. Placówki 

szkolne proszone są o wstawienie naszego plakatu na strony internetowe lub portale 

społecznościowe w celu promowania kolonii.  

 

Zaprasza organizator: 

Stowarzyszenie Sportowa Pasja STRUŚ 

Kontakt: Arkadiusz Chowański, tel. 723 058 972 


